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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karyawan merupakan kekayaan utama dari setiap perusahaan karena 

peranan mereka sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Dan karyawan merupakan faktor terpenting bagi manajemen untuk 

melaksanakan aktivitas perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan 

sangat ditentukan olehnya. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

karyawan harus selalu dimotivasi agar lebih meningkat produktifitas kerja. Salah 

satu aspek untuk mensukseskan usaha perusahaan dapat di tinjau dari kebijakan 

pemimpin suatu perusahaan. 

Tenaga kerja merupakan aset yang terpenting dibandingkan faktor-faktor 

produksi lainnya. Hal ini merupakan salah satu faktor, karena manusia memiliki 

berbagai kebutuhan yang komplek yang diinginkan. Dalm hal ini perusahaan perlu 

memperhatikan perilaku dan kebutuhan-kebutuhan dari karyawan yang dimiliki. 

Walaupun kadangkala banyak juga perusahaan yang manganggap tenaga kerjanya 

sebagai alat yang tidak pernah diperhatikan hak dan kebutuhannya, jika 

perusahaan dapat memperhatikan karyawannya sebagai salah satu aset 

perusahaan, maka hak karyawan tersebut dapat terpenuhi sehingga akan dapat 

mengurangi perputaran karyawan. 

 Keluar masuknya karyawan atau labour turn over dapat mempengaruhi 

kontinuitas kegiatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Segera mengambil tindakan maka perusahaan akan mengalami tingkat labour turn 
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over. Oleh karena itu untuk mempertahankan tenaga kerja yang ada, diperlukan 

kebijakan agar dapat menekan tingkat Labour turn over. Dengan memberikan 

berbagai macam dorongan yang dapat meningkatkan semangat kerja, misalnya 

memberikan kompensasi, memberika promosi jabatan, ataupun dengan adanya 

kondisi lingkungan yang menyenangkan akan meningkatnya semangat kerja. 

 PT.Asrindo Citraseni Satria bergerak dibidang Migas. Untuk 

mengantisipasi supaya karyawan tidak keluar dari perusahaan, maka perusahaan 

harus mempunyai kebijakan Dalam melaksanakan hubungan ketenagakerjaan juga 

mengalami keluar masuknya karyawan (Labour turn over) dalam aktifitasnya. 

Contohnya memberikan hak-hak karyawan berupa gaji, seragam kerja safety, 

tunjangan, kesehatan, Hadiah dan sebagainya. Apabila hak-hak karyawan tidak 

terpenuhi atau waktu memberikannya tidak tepat pada waktunya, sedikit banyak 

nya karyawan akan keluar (resign) karena karyawan tidak nyaman dalam bekerja. 

Untuk mengetahui tingkat perputaran karyawan baik yang masuk ataupun keluar 

untuk tahun 2018-2019 dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel 1.1 

Bagian Jumlah Keluar Masuknya Karyawan PT.Asrindo Citraseni Satria 

Cabang Duri 

Tahun 

Jumlah 

Karyawan 

Awal 

Tahun 

Jumlah Karyawan 
Jumlah 

Karyawan 

Akhir Tahun 

Jumlah rata-

rata 

Karyawan 

Tingkat 

LTO 

(%) Masuk Keluar 

2018 394 74 80 388 391 20.6% 

2019 388 96 70 414 401 16.9% 

Sumber: PT.  Asrindo Citraseni Satria Tahun Cabang Duri 2018-2019 

Dari tabel11 diatas terlihat adanya jumlah karyawan masuk dan keluar. 

Pada tahun 2018 jumlah karyawan awal tahun 394 orang, karyawan masuk 74 
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orang jadi semuanya berjumlah 468 orang, dan keluar 80 orang jadi 468-80 =388 

orang karyawan pada akhir tahun dengan tingkat LTO 20.6%.  

Pada tahun 2019 jumlah karyawan awal tahun 388 orang, karyawan masuk 

96 orang jadi semuanya berjumlah 484 orang, dan yang keluar 70 orang jadi 484-

70 = 414 orang dengan tingkat LTO yang meningkat menjadi 16.9%. 

Berdasarkan kondisi tersebut, bahwa masih rendahnya motivasi kerja 

karyawan yang diberikan oleh perusahaan, dan sudah terbukti dari data di atas 

penulis tertarik mengangkat judul “Motivasi Kerja Karyawan pada PT.Asrindo 

Citraseni Satria." Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh manajemen PT.Asrindo Citraseni 

Satria dalam memotivasi kerja karyawan? 

 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan diadakan penelitian 

sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan manajemen PT.Asrindo 

Citraseni Satria dalam memotivasi kerja karyawan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat penelitian bagi PT.Asrindo Citraseni Satria 

1. Membantu pihak PT.Asrindo Citraseni Satria dalam proses memotivasi 

karyawan-karyawan yang bekerja. 

2. Untuk menghindari hambatan apa yang sering terjadi dalam memotivasi 

kerja karyawan. 

3. Untuk menghindari karyawan yang bekerja tidak secara maksimal. 

1.4.2 Manfaat penelitian bagi peneliti 

1. Menambah wawasan mengenai bagaimana cara memotivasi kinerja 

karyawan. 

2. Mendapatkan pengalaman dan pembelajaran dalam menentukan kinerja 

karyawan yang efektif. 

3. Mengetahui penetapan motivasi kerja karyawan. 

1.4.3 Manfaat penelitian bagi Universitas 

Meninjau kemampuan mahasiswa dibidang akademis yang selama ini 

didapatkan dalam proses belajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi dan waktu penelitian 

 Penulisan laporan ini dilakukan di PT.Asrindo Citraseni Satria Jl. Raya 

Duri Dumai KM 08, Kecamatan Bhatin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi 

Riau. 
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1.5.2 Jenis dan Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang di perlukan dalam 

penulisan ini, penulis memperoleh data yang berasal dari dokumen maupun 

keterangan lisan yang di berikan oleh pimpinan dan karyawan PT.Asrindo 

Citraseni Satria. Adapun jenis data yang berkaitan dengan penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Yaitu data dan informasi yang di peroleh langsung dari pimpinan melalui 

wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab (baik lisan ataupun tulisan) 

yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara seputar masalah untuk 

penulisan laporan ini. 

b. Data Sekunder 

 Yaitu data dan informasi yang sudah jadi, diperoleh dari PT.Asrindo 

Citraseni Satria untuk melengkapi data primer seperti sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi, aktivitas perusahaan dan lain-lain. 

1.5.3 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat gejala-gejala 

motivasi kerja karyawan yang terjadi secara langsung pada PT.Asrindo Citraseni 

Satria. 

b. Wawancara (interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menghubungi dan 

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu karyawan dan 
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pimpinan di PT.Asrindo Citraseni Satria selaku informan yang memberikan 

keterangan berkaitan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

1.5.4 Teknik Analisis Data  

Menggunakan teknik deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dan 

dibahas secara menyeluruh brdasarkan fakta-fakta yang terjadi diperusahaan, 

kemudiadikaitkan dengan teori-teori yang mendukung pembahasan. Sehinggga 

dapat diambil kesimpulan serta memberikan saran yang dipelukan perusahaan. 

 

1.6  Sistematik Penulisan 

 Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang penulisan laporan akhir ini maka 

untuk mepermudah pengertian dan pemahaman, penulis membaginya kedalam 

empat bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan, yakni 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah 

penulisan laporan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, 

metode peneulisan laporan dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menguraikan sejarah singkat berdirinya PT. ACS, visi dan misi, 

struktur organisasi dan aktivitas perusahaan. 

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Bab ini menguraikan secara teoritis tentang pengrtian sumber daya 

manusia, pengertian motivasi kerja, teori motivasi, sumber dan jenis 
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motivasi kerja, tujuan motivasi kerja. Dan pada bab ini akan 

menguraikan hasil laporan dan pembahasan masalah. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan penutup dari penulisan laporan ini dengan 

mengambil beberapa kesimpulan setelah melihat uraian pada bab 

sebelumnya, kemudian mengajukan beberapa saran sebagai masukan 

bagi perusahaan tempat penulis melakukan penulisan laporan. 
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BAB II 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat PT.Asrindo Citraseni Satria 

PT. Asrindo Citraseni Satria atau dikenal sebagai ACS memulai perjalanan 

sejak didirikan pada bulan Desember 1990 dengan proyek pertama di Pelayanan 

Transportasi Darat Dengan menyediakan penyewaan kendaraan ringan dan alat 

berat. 

Dari sana, langkah demi langkah dan dengan tekad yang tinggi untuk 

mencari peluang dan memperluas unit bisnis perusahaan, kami telah terlibat dan 

bekerja di berbagai proyek Industri Minyak & Gas serta Sektor Publik . 

Tahun 1997, kami mulai menyediakan berbagai layanan kontrak 

pengeboran transportasi material bagi seluruh wilayah PT. Chevron Pacific 

Indonesia di Provinsi Riau. Berbagai model transportasi yang digunakan untuk 

berbagai tujuan seperti, perpindahan rig, penanganan material pengeboran, 

penanganan limbah, dan transportasi karyawan . 

Sejak transisi pengeolalaan Blok CPP dari PT . Caltex Pacific Indonesia ke 

Badan Operasi Bersama (BOB) PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu pada 

tahun 2002, ACS telah menangani berbagai proyek penyediaan dan penyewaan 

alat berat, transportasi kendaraan ringan, material, konstruksi pekerjaan sumur dan 

penyediaan tenaga kerja. 

Untuk konstruksi bangunan dan jalan, sejak 2003 ACS sudah 

melaksanakan berbagai proyek seperti Gedung Rumah Sakit Dan Perkantoran, 

Pertokoan, Perumahan dan Jalan Raya. Dibagian lain pada tahun 2007 dirintis line 
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bisnis baru, dimulai dengan mengoperasikan 2 (dua) unit rig workover di  PT. 

Chevron Pacific Indonesia Area Duri, dan saat ini ACS memiliki 15 (Lima belas) 

unit rig lengkap untuk operasi pengeboran dan kerja ulang sesuai kebutuhan klien 

. 

2.2 Visi dan Misi PT.Asrindo Citraseni Satria  

2.2.1 Visi 

 Menjadi perusahaan jasa yang bermutu, profesional, mengutamakan 

keselamatan dan kesehatan semua karyawan beserta keluarga, juga selalu menjaga 

kelestarian lingkungan. 

 

2.2.2 Misi 

1. Menjalankan Sistim Mutu, Sistim Manajemen Keselamatan Dan 

Kesehatan Kerja. 

2. Menempatkan Kayawan-Karyawan Yang Terlatih Dan Professional. 

3. Memakai alat dan peralatan sesuai Standar Nasional. 
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2.3 Struktur Organisasi PT.Asrindo Citraseni Satria Cabang Duri 

Dibawah ini merupakan struktur perusahaan dari PT.Asrindo Citraseni Satria. 
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Uraian Tugas (job description ) bagian/unit kerja 

1. Manajer 

Merupakan orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan 

keterampilan yang baik yang diakui oleh organisasi atau perusahaan untuk 

dapat memimpin, mengelola, mengendalikan organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan suatu perusahaan. 

Menurut melayu s. Hasibuan, menajer adalah sumber daya pokok serta 

titik sentral setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Seorang 

manajer harus mengutamakan tugas dan tanggung jawab dan membina 

hubungan yang harmonis dengan para staf dan karyawan di suatu 

perusahaan. Adapun tugas dari pada manajer diantaranya : 

a. Memimpin berjalannya suatu perusahaan 

b. Mengembangkan organisasi 

c. Mengatasi berbagai masalah yang dihadapi 

d. Meningkatkan rasa tanggung jawab 

e. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi 

2. Bagian Admin 

Admin yang berada di perusahaan ini tidak jauh berbeda dengan admin 

yang berada di perusahaan lainnya. Adapun tugas dari pada admin adalah: 

a. Melakukan pengentrian data perusahaan 

b. Melakukan hubungan yang baik dengan para karyawan yang lain 

c. Membuat agenda rutinitas kantor 

d. Melakukan pengarsipan data 
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3. Bagian Pelayanan (Costumer Service) 

Merupakan bagian yang terpenting dari perusahaan ini, karena bagian 

ini yang akan memasarkan kepada para konsumen yang datang secara 

langsung ke toko. Adapun tugas dari pada costumer servive adalah: 

1. Melakukan pelayanan kepada konsumen yang datang 

2. Memberikan informasi kepada setiap konsumen yang bertanya 

mengenai keberadaan buku yang ingin di cari 

3. Selalu melakukan pengecekan jumlah buku yang berada di raknya dan 

melakukan penataan buku yang tepat sehingga akan membuat daya tarik 

konsumen lebih tinggi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian yang penulis kemukakan diatas, maka dapat di 

simpulkan bahwa Motivasi pada PT. Asrindo Citraseni Satria terdiri dari dua Jenis 

motivasi yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif yang di 

berikan adalah berupa gaji, jaminan sosial, jaminan kesehatan, promosi, insentif, 

dan tunjangan. Motivasi negatif yang di berikan berupa peringatan lisan dan 

peringatan tulisan. Sedangkan sumber motivasi pada karyawan PT. Asrindo 

Citraseni Satria terdiri dari dua sumber yaitu motivasi dari dalam diri karyawan 

itu sendiri (intrinsik) dan motivasi dari luar diri karyawan (ektrinsik). 

Pada PT.Asrindo Citraseni Satria sendiri mengalami banyak karyawan yg 

keluar, atau itu resign ataupun di PHK. Penyebabnya karena kurangnya motivasi 

dari perusahaan, walaupun pihak perusahaan sudah memberikan motivasi berupa 

memberikan hak-hak karyawan namun pemberiannya tidak tepat waktu. 

PT. Asrindo Citraseni Satria pada implementasinya dalam memberikan 

motivasi kerja menggacu pada teori kebutuhan Maslow (Hierarchical of Need 

Theory) yang menyatakan bahwa setiap diri manusia itu terdiri atas lima tingkat 

atau hierarki kebutuhan yaitu : Kebutuhan Fisiologis dan Biologis (Physiological 

needs), Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan (safety and security needs), 

Kebutuhan Sosial (affiliation or social needs), Kebutuhan akan Harga Diri dan 

Pengakuan (esteem or status needs), Kebutuhan Aktualisasi Diri (self 

actualization needs). Dan pendekatan motivasi yang digunakan dalam pemberian 
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motivasi kerja pada karyawan PT. Asrindo Citraseni Satria adalah Pendekatan 

Hubungan Manusiawi (human relationship).  

Yang mana pada pendekatan ini pimpinan berasumsi bahwa bawahannya 

ingin merasa berguna dan penting ingin dikenal sebagai seorang individu yang 

memiliki eksistensi dan potensi serta keinginan tersebut mungkin lebih penting 

dari pada uang dengan membangun hubungan dan menumbuhkan rasa memiliki 

(sense of belonging) karyawan/ti nya terhadap perusahaan. 

 

4.2 Saran 

Setelah membuat kesimpulan yang diambil dari pembahasan, saran untuk 

PT.Asrindo Citraseni Satria, yaitu : 

1. Sebaiknya dalam menigkatkan motivasi kerja karyawan, PT. Asrindo 

Citraseni Satria juga melakukan peningkatan partisipasi karyawan dan keterikatan 

pada keputusan kerja serta penyediaan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang 

dan mendorong semangat kerja karyawan.. 

2. Motivasi kerja yang selalu diberikan oleh PT. Asrindo Citraseni Satria 

harus terus dipertahankan atau semakin meningkatkan penerapan motivasi 

terhadap karyawan karena pada dasarnya motivasi tidak bertahan lama dan akan 

berubah sesuai tingkat kebutuhan dan keinginan karyawan yang selalu berubah 

dari waktu kewaktu. 
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Hasil Wawancara 

Judul : Motivasi Kinerja Karyawan pada PT.Asrindo Citraseni Satria cabang Duri 

Pertanyaan wawancara: 

a. Motivasi apa saja yang diberikan terhadap karyawan. 

b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT.Asrindo Citraseni Satria                   

dalam memotivasi kerja karyawan. 

c. Apakah hambatan/kendala apa saja yang terjadi dalam memotivasi 

karyawan. 

d. Sejauh mana tingkat memotivasi kerja karyawan pada PT.Asrindo 

Citraseni Satria. 

e. Apakah Ada karyawan yang resign atau di PHK dikarenakan kurangnya 

moivasi. 
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